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De afgelopen tijd zijn er gedoseerd versoepelingen van landelijke coronaregels aangekondigd en 
ingegaan. Dat betekent ook iets voor de maatregelen in onze binnenstad. Via deze 
raadsinformatiebrief willen we u bijpraten over de afschaling van het voetgangerscirculatieplan. 
Geconstateerd wordt dat de versoepelingen leiden tot een constant beeld van de drukte in de 
binnenstad. Door het bieden van meer ruimte in winkels en het heropenen van bijvoorbeeld horeca 
binnen en musea is de druk op de openbare ruimte afgenomen. Daardoor hebben we onder andere 
al minder beveiligers hoeven inzetten de afgelopen weken.   
Vanaf augustus gaan we verder afschalen, tenzij Den Haag de maatregelen weer verscherpt, dan 
bekijken we wat we dan moeten doen, afhankelijk van de aanscherpingen. De verdere afschaling 
betekent dat we alleen de belijning, de gele informatieborden, het ledscherm in de Maastrichter 
Brugstraat en de openbare toiletvoorziening Vrijthof continueren. De overige maatregelen worden 
afgeschaald. Zo worden bijvoorbeeld de tekstkarren, de tijdelijke fietsenstallingen Vrijthof en Mosae 
Forum en de toiletvoorziening Mosae Forum weggehaald. Dit kunnen we doen aangezien de toiletten 
in de horeca weer toegankelijk zijn, bovendien is er in de Q-Parkgarage Vrijthof nog een openbaar 
toilet. De fietsenstallingen halen we weg omdat alle reguliere stallingen weer operationeel zijn. Vanaf 
augustus is ook de stalling aan de Kesselskade weer open, al is daar wel een mondkapjesplicht 
vanwege de smalle in- en uitgang van de stalling. 
 
Zo zetten we langzaam de stap van corona-aanpak in de binnenstad naar de reguliere aanpak bij 
vakantie- of topdrukte. Na de zomer zullen we bezien of we die stap volledig kunnen zetten, uiteraard 
volledig afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacijfers en de maatregelen die het kabinet 
daarbij neemt.  
   
Het college wenst u allen een hele fijne zomer toe! 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 
 
De Secretaris a.i.,                      De Burgemeester, 
 
 
 
W.G.H.M. Rutten J.M. Penn-te Strake 


